
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 חידון לראש השנה החדשה

 (התשובה הנכונה מסומנת באפור)

 

 ?מה משמעות שם החודש תשרי: 'שאלה א

מתייחס לרעיון של להיות עם אלוהים בחודש . להיות, מגיע מתוך המילה לשרות: 1תשובה 

 .הראשון של השנה

ת שם החודש נבחרה להיו. מילה עתיקה שמגיעה ממצרים ומשמעותה ברכה ושפע: 2תשובה 

 .הראשון של השנה

נבחרה להיות שם החודש . מילה שמקורה בשפה האכדית ומשמעותה התחלה: 3תשובה 

 .הראשון של השנה

 ?ו בחודש"כמה חגים עבריים חוגגים בט: שאלה ב

 חחנוכה ופס, סוכות, ו באב"ט, ו בשבט"ט –חמישה : 1תשובה 

 בו בא"פסח וט, ו בשבט"ט, סוכות -ארבע  :2תשובה 

 .ו באב"ו בשבט וט"ט –שניים : 3תשובה 

 ?איזה חודש מעברים ולמה דווקא אותו: 'שאלה ג

 .מפני שפורים הוא החג הכי חשוב בשנה, אדר: 1תשובה 

 .לפני ראש השנה, אלול: 2תשובה 

 .כדי שפסח תמיד יצא באביב, אדר :3תשובה 

 ?ך"מה היה החודש הראשון בתקופת התנ: 'שאלה ד

 .לכן חוגגים בו את ראש השנה, מו עכשיוכ. תשרי: 1תשובה 

 .כראש השנה לאילנות, ו בשבט"משם נשאר לנו ט. שבט: 2תשובה 

 .ך קוראים לו החודש הראשון"בתנ. ניסן :3תשובה 



 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 ?מה משמעות שם החודש תמוז: 'שאלה ה

 .שכל קיץ ונולד מחדש בסתיו" דומוזו"שמו של אל בבלי  :1תשובה 

 .שמתארות את מזג האויר בתקופה" חום עז"העבריות העתיקות שיבוש של המילים : 2תשובה 

 ."סוף הגשמים"מילה מצרית עתיקה שמשמעותה : 3תשובה 

 יהמועד הכי חדש בלוח השנה העבר/ מה החג : 'שאלה ו

 .חוגגים אותו רק מאז קום המדינה. יום העצמאות: 1תשובה 

 .ן אותורק מסוף שנות החמישים התחילו לציי. יום השואה :2תשובה 

 .בהתחלה היו מציינים אותו יחד עם יום העצמאות. יום הזיכרון: 3תשובה 

 ?איך היו יודעים שמתחיל חודש חדש לפני שהיו לוחות שנה: 'שאלה ז

 לכאשר הירח מתחיל לגדו :1תשובה 

 .כאשר הירח זורח במלואו: 2תשובה 

 .זורחים באותו הזמן/ כאשר הירח והשמש שוקעים : 3תשובה 

 ?האם הלוח היהודי הוא על פי השמש או הירח: 'שאלה ח

 .כך קובעים את החודשים, על פי הירח: 1תשובה 

 .משום שהחגים מתאימים לעונות השנה, על פי השמש: 2תשובה 

 .לכן לפעמים מוסיפים חודש, על פי הירח והשמש ביחד :3תשובה 

 ?איך קוראים לימים שלפני ראש השנה: 'שאלה ט

 .בהם נשקלים הגורלות של כולם, מים הנוראיםהי : 1תשובה 

 .על שם התפילות שמתפללים לפנות בוקר, סליחות: 2תשובה 

 .על שם תפילה שמתפללים באותם ימים. הושענה רבה: 3תשובה 

 


